
Seoul Food 2015 

 

To KOTRA - Athens είναι το Ελληνικό παράρτημα του κρατικού Κορεατικού οργανισμού προώθησης 
εμπορείου και επενδύσεων Korea Trade -Investment Promotion Agency (KOTRA) και επίσης αποτελεί το 
Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Δημοκρατίας της Κορέας στην Ελλάδα με σκοπό την προώθηση 
εμπορίου, επενδύσεων και συνεργασιών μεταξύ Κορεατικών και Ελληνικών επιχειρήσεων. 

Ακολουθώντας τον παραπάνω σκοπό, θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε στην 33η έκθεση Seoul Food 2015 
στοιχεία της οποίας θα βρείτε στον παρακάτω πίνακα. 

 

Στόχος της διοργάνωσης είναι να παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα τόσο για την παρούσα κατάσταση 
όσο και για τις μελλοντικές τάσεις και προοπτικές του κλάδου των τροφών & ποτών και να αναδείξει τις 

τελευταίες εξελίξεις και τάσεις της διεθνής και Κορεατικής βιομηχανίας στον τομέα αυτόν. 

Οι Ελληνικές εταιρείες και φορείς που θα ενδιαφέρονταν να συμμετάσχουν σαν εκθέτες στην παραπάνω 
έκθεση και να έχουν επιχειρηματικές συναντήσεις με δυναμικές Κορεατικές εταιρείες στο τομέα τροφών & 
ποτών, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το KOTRA - Athens στα τηλέφωνα 210 6543623-4 ή μέσω e-
mail στο kotraath@gmail.com το συντομότερο δυνατό, για να υποβάλουν την αίτηση περιπτέρου μέχρι την 
Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2015. 

Επίσης παρέχεται στους Έλληνες επισκέπτες της έκθεσης που επιθυμούν να έρθουν σε επαφή με Κορεατικές 

Έκθεση Seoul Food 2015 - International Food Industry Exhibition 

Κλάδος Τρόφιμα - Ποτά 

Περίοδος 12 (Τρι.) - 15 (Παρ.) Μάιου 2015 

Χώρος Korea International Exhibition Centre (KINTEX), Σεούλ, Νότια Κορέα 

Τομείς 

Εκθεμάτων 
Τρόφιμα, αλκοολούχα και μη ποτά, κρασιά, γαλακτοκομικά προϊόντα, προϊόντα αρτοποιίας 
& ζαχαροπλαστικής, snack, κατεψυγμένα, προϊόντα κρέατος, πουλερικά & παραδοσιακά 
φαγητά, οργανικά προϊόντα & προϊόντα υγιεινής διατροφής, φρούτα και λαχανικά, ψάρια, 
φρέσκα προϊόντα, συντηρητικά και συστατικά τροφών, καφές, τσάι καθώς και υλικά 
συσκευασίας, εξοπλισμός, μηχανήματα τροφίμων. 

Στατιστικά 

Στοιχεία 
Έκταση έκθεσης: 76121 μ*, σύνολο εκθετών: 1.500 από 45 χώρες, σύνολο περιπτέρων: 
3.000, σύνολο επισκεπτών: 60,000, Εθνικά περίπτερα: 16, μεταξύ αυτών της Αμερικής, 
Κίνας, Καναδά, Ιαπωνίας, Ταϊβάν, Γερμανίας ,Ιταλίας, Ισπανίας, Γαλλίας, Κύπρου, 
Τουρκίας, Πολωνίας, Κολομβίας, Μεξικού, Χιλής ,Νέα Ζηλανδίας, Φιλιππινών, Ταϊλάνδης, 
κ.α. 

Ιστοσελίδα www.seoulfood.or.kr/ena/main.asp 

Γιατί στην 
Κορέα; 

Η Κορέα με συνολικό πληθυσμό 50 εκ. κατοίκους εκ των οποίων τα 10,61 βρίσκονται στη 
Σεούλ, αποτελεί την 12η παγκόσμια ισχυρή οικονομία και την 4η ισχυρότερη Ασιατική έχει να 
παρουσιάσει ιδιαίτερα θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Το ΑΕΠ της είναι πάνω από 1.000 
τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και η κατά κεφαλήν αγοραστική δύναμη είναι US$ 31.700. 
Η Νότια Κορέα παράγει περιορισμένο αριθμό βασικών γεωργιών προϊόντων και έτσι εισάγει 
μεγάλες ποσότητες τροφίμων και ποτών. Η κατά κεφαλήν κατανάλωση τροφίμων και ποτών 
αναμένεται να αυξηθεί με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης κατά 5,1 % μέχρι το 2016 οι οποία 
θα επιφέρει αύξηση της κατά κεφαλήν δαπάνης για τρόφιμα, αυξάνοντας την ζήτηση για 
υψηλής ποιότητας - βιολογικά προϊόντα. Έτσι η Κορέα αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη 
αγορά για τα ελληνικά προϊόντα. 

 

http://www.seoulfood.or.kr/ena/main.asp


εταιρείες παραγωγής τροφίμων, συντηρητικών & συστατικών τροφών καθώς και υλικών συσκευασίας, 
εξοπλισμού & μηχανημάτων τροφίμων, η υπηρεσία κανονισμού Β2Β επιχειρηματικών επαφών (χωρίς 
χρέωση). Σε Ελληνικές εταιρείες που επιθυμούν κλείσιμο επιχειρηματικών ραντεβού παρέχονται τα ακόλουθα 
κίνητρα. Εταιρείες με κύκλο εργασιών πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ, παρέχονται 3 νύχτες δωρεάν διαμονή, 
και 850.00€ ευρώ προς την αγορά του αεροπορικού εισιτηρίου για ένα άτομο ανά εταιρεία, (το χρηματικό 
ποσό καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό μετά το πέρας της εκθέσεως). Αιτήσεις για συμμετοχή θα πρέπει 
να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή, 27 Φεβρουάριου 2015. 

Για Έλληνες επισκέπτες της έκθεσης Seoul Food 2015, η KOTRA παρέχει 2 νύχτες δωρεάν διαμονή, μετά 
όμως από έγκριση από τα κεντρικά γραφεία της Σεούλ.. Αιτήσεις για 2 νύχτες δωρεάν διαμονή θα πρέπει να 
υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015. 

Για οποιαδήποτε περεταίρω πληροφορίες για την έκθεση και παροχές παρακαλούμε επικοινωνήστε με το 
KOTRA - Athens στα τηλέφωνα 210 6543623-4 ή μέσω e-mail στο kotraath@qmail.com . 

 

mailto:kotraath@qmail.com

